
 

 و ارزیابی عملکرد مغز پرینت سه بعدی جمجمه شفاف

 تیعالمشاهده ف یبرا یبه عنوان راه شده سه بعدی پرینتجمجمه شفاف  مپلنتیا کیسوتا  نهیمحققان دانشگاه م

بررسی تواند به  یمنامیده شده است  See-Shell کهدستگاه این . توسعه داده اندموش ها در سطح مغز مغز 

  .کمک کند نسونیو پارک مریآلزا یماری، بضربه مغزیمغز انسان مانند  های مختلف وضعیت مغز درعملکرد 

 سه بعدی شده پرینتمغز با استفاده از جمجمه شفاف مشاهده عملکرد 

 یدانشکده علوم و مهندسدر  کیمکان یمهندس اریو استاد پژوهش نیا سندگانیاز نو یکی ،داندارامایاا کساوحس

 یمدت با بخش ها یطوالن یدر دوره ها میتوان یم ایآ مینیاست که بب نیا هدف ما": گفتسوتا  نهیدانشگاه م

 دیدیجاطالعات  روش نیا م؟یارتباط برقرار کنیا قشر خاکستری مغز بزرگ سطح مغز موش موسوم به کورتکس 

 برای ما امکان مشاهده بخش عمده ای از کرتکس یتکنولوژ نیا. دهد یدر مورد نحوه عملکرد مغز انسان به ما م

 ."برای ما فراهم می کنداز مغز  یخاص یبخش ها کیتحر زماندر  سابقهرل و دقت بی تبا کن را
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آن دارند.  فهم تمامی جزئیاتدر  یمناطق کوچک مغز تمرکز کرده و سع یروبر اکثر دانشمندان  معمولطور  به

دریافته اند هر اتفاقی که در هر یک از قسمت های مغز رخ دهد به صورت هم زمان بر محققان امروزه حال،  نیبا ا

  نیز تاثیر می گذارد.مغز دیگر بخش های 

 یبرا تالیجیاسکن داز فایل های و سپس  هرا اسکن کرد موش ها سطح جمجمه یتالیجیبه صورت د محققان

 یجراح یک . در طولمی کننداستفاده  یجمجمه اصل رویموجود با همان خطوط  یجمجمه شفاف مصنوع جادیا

 جمجمه نیاپرینت سه بعدی شده جایگزین می شود. جمجمه شفاف با  این موشجمجمه  قسمت فوقانی ق،یدق

 .ثبت کنند نیز را آن تیفعال ،مغزاز  یبردار ریتا همزمان با تصو دهد یبه محققان اجازه م مصنوعی

مغز را در  تیدهد که فعال یبه ما اجازه م دیجدپرینت سه بعدی شده  جمجه نیا": افزود داندارامایاا کساوحس

 ریتصو کیحال  عین در و نیممشاهده ک از مغز بزرگنمایی عصب های خاصی با استفاده از وسطح  نیکوچکتر

نها تو نشان دادن کارکرد آن  یاین تکنولوژتوسعه . مینیاز سطح مغز را در طول زمان بب یبزرگ از بخش بزرگ

 ".میانجام ده با آن مغز قاتیتحق شبردیپ در راه میتوانیاست که ما م ییهافعالیت آغاز  نشان دهنده

شود.  یم دهید  View-Shellمشاهده آن از طریقموش و اسکن مغز  ،دانشگاه یمنتشر شده از سو ویدیو در

شود.  یم یعصب تیفعال کاهش و افزایشموجب  وشمغز م روشنایی در راتییتغ": کردندمحققان خاطرنشان 

 ".شود یفعال م یهستند که مغز به طور ناگهان یزمان فیظر یفالش ها

که  ینمع نیبه ا کند،یرا رد نم مپلنتیا موشکه بدن  ستا نیدستگاه ا نیاستفاده از ا های تیاز مز گرید یکی

 ،مغز در انسانها در مورد پیری قینوع تحق نیا مطالعه. هستندچند ماه  طیموش همان محققان قادر به مطالعه مغز 

 .دیها سال طول خواهد کش ده

Timothy J. Ebner لوم گروه ع سیسوتا و رئ نهید دانشگاه ماتیاس ی ازکیو  تحقیق نیا سندگانیاز نو یکی

ن ایاما  م،یانسان انجام ده نمی توانیم بر رویاست که ما  یمطالعات نهایا"ی گفت: اعصاب در دانشکده پزشک



 
راد اف یرا برا یدرمانروش های  میتوان یما م نیبنابرا کمک می کند و اریاز عملکرد مغز بسدرک ما پژوهش ها به 

  ."میبهبود ده یمغز یها یماریب ای دهید بیآس
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